
   
 

 

   
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków i przyznawania wsparcia na realizację prac przedwdrożeniowych w 
ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0” 

 

OŚWIADCZENIE O POUFNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI (RADA INWESTYCYJNA) 

 
Nazwa projektu:  Inkubator Innowacyjności 4.0. 

Nazwa beneficjenta:  Uniwersytet Śląski w Katowicach, SPIN-US sp. z o.o., Uniwersytet Jana 

Kochanowskiego w Kielcach 

 

Dane osoby składającej oświadczenie:  

………………………………..…………………………………….………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

 

Oświadczam, że w odniesieniu do ww. beneficjenta nie zachodzi żadna z okoliczności, powodujących 

wyłączenie mnie z uczestnictwa w projekcie w roli Członka Rady Inwestycyjnej tj.: 

1. Nie występują okoliczności prawne i faktyczne, które mogłyby budzić wątpliwości, co do mojej 

bezstronności w tym procesie. 

2. Nie  jestem  przedstawicielem  beneficjenta  ani  nie  pozostaję  w  związku  małżeńskim, konkubinacie,  

stosunku  pokrewieństwa  lub  powinowactwa  do  drugiego  stopnia  z przedstawicielem beneficjenta, 

ani nie jestem związany/a z przedstawicielem beneficjenta z tytułu przysposobienia, kurateli lub opieki; 

3. Nie pozostaje z beneficjentem w stosunku podrzędności służbowej. 

4. Nie jestem powiązany/a osobowo ani kapitałowo z Beneficjentem. Przez powiązania kapitałowe lub 

osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi  do  

zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  beneficjenta  lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu beneficjenta 

czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające  

w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika  

z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.  

5. W przypadku  powzięcia  informacji  o  istnieniu  jakiejkolwiek  okoliczności  mogącej  budzić  

uzasadnione wątpliwości,  co  o  mojej  bezstronności/wystąpieniu  konfliktu  interesu  w  odniesieniu  

do  beneficjenta, zobowiązuję  się  do  niezwłocznego  jej  zgłoszenia  na  piśmie  i  zaprzestaniu  

udziału  w projekcie. 



   
 

 

   
 

6. Zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim wszelkich informacji 

pozyskanych w sposób bezpośredni lub pośredni dotyczących oceny wniosków konkursowych w 

ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0” prowadzonych zgodnie z Regulaminem przez Radę 

Inwestycyjną. Powyższe zobowiązanie dotyczy w szczególności danych osobowych, technicznych, 

ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych, przekazanymi ustnie, pisemnie, drogą elektroniczną lub  

w inny sposób.  

7. Zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i dokumentów ujawnionych mi lub 

wytworzonych przeze mnie lub przygotowanych przeze mnie w trakcie lub jako rezultat oceny  

i zgadzam się, że informacje te powinny być użyte tylko dla celów niniejszej oceny i nie mogą zostać 

ujawnione stronom trzecim. 

8. Zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek pisemnych lub elektronicznych informacji 

związanych z ocenianymi projektami. 

9. Zobowiązuje się nie wykorzystywać powyższych informacji do jakichkolwiek innych celów, niż do 

realizacji działań w ramach Rady Inwestycyjnej. 

10. Powyższe zobowiązanie ma charakter bezterminowy. 

 

 
 
 

  

miejscowość i data  podpis osoby składającej Oświadczenie 
 


